KHU DINH THỰ BIỆT LẬP CAO CẤP NHẤT HẠ LONG

Tự hào làm chủ không gian sống riêng tư và sang trọng tại
vị trí được khao khát bậc nhất Hạ Long.
Để tận hưởng kỳ nghỉ trọn đời với tầm nhìn phóng khoáng ra
vịnh biển độc nhất, và tận hưởng hệ thống tiện ích đặc quyền
được quản lý bởi thương hiệu khách sạn New World*.

K I Ệ T TÁ C SỐN G B Ê N VỊ N H DI SẢ N

VỊ TRÍ KHAN HIẾM BẬC NHẤT
Grand Bay Halong Villas tọa lạc tại bán đảo 3 của Khu đô thị du lịch
Halong Marina. Đây là tâm điểm kết nối tại trọng tâm phát triển phía Tây
Nam của đại đô thị Hạ Long trong chiến lược quy hoạch tỉnh Quảng Ninh
tầm nhìn tới năm 2050.
Dự án sở hữu địa thế hình cánh cung vươn ra khung cảnh vịnh Hạ Long
với tổng diện tích khu là 7,8ha cùng đường bờ biển riêng trải dài tới 475m.
Ngoài ra, Grand Bay Halong Villas còn được thừa hưởng hệ sinh thái toàn
diện của Halong Marina, từ vui chơi, giải trí, ẩm thực đến tiện ích an sinh,
tất cả đều là những mảnh ghép tạo nên một cuộc sống đầy kiều hãnh với
những chủ nhân xứng tầm.
Đây là vị trí hiếm hoi trong quỹ đất trực vịnh đắc địa cực kỳ giới hạn của
Hạ Long hiện nay.

K H U D I N H T HỰ BIỆT LẬP
CA O CẤ P N HẤT HẠ LO N G
Grand Bay Halong Villas sở hữu đường bờ biển riêng trải dài 475m với
một bên tiếp giáp hồ cảnh quan, tạo thành địa thế của một không gian
sống khép kín cho cộng đồng ưu tú. Sự riêng tư tuyệt đối của Quý chủ
nhân được đảm bảo bởi hệ thống an ninh bố trí nghiêm ngặt từ cổng
vào tổng khu cùng hàng rào cảnh quan và đội ngũ bảo vệ được đào tạo
chuyên nghiệp.

CÁC TIỆN ÍCH AN NINH
Hệ thống camera an ninh hoạt động 24/7
Hệ thống báo vệ chuyên nghiệp
Cổng vào và hàng rào cảnh quan khép kín
Hệ thống điện dự phòng tiêu chuẩn khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế,
đảm bảo sẵn sàng hoạt động 24/7

TẦ M N HÌ N K Ỳ VĨ
Nằm kế bên kỳ quan thiên nhiên thế giới, Grand Bay Halong VIllas bắt trọn toàn bộ nét đẹp
lộng lẫy mà nên thơ của sắc trời Hạ Long. Phía nam là tầm nhìn hướng biển xanh ngút ngàn,
phía bắc là hồ tự nhiên uốn khúc chạm công viên xanh, cùng tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao danh
tiếng quốc tế ở phía tây khu dinh thự.

NIỀM KIÊU HÃNH CỦA GIA CHỦ
Đúng với tên gọi của dự án, các dinh thự Grand Bay Halong Villas đều
được thiết kế nhằm mang đến không gian sống bề thế và uy nghi cho gia
chủ. Với diện tích rộng rãi, tầm nhìn thoáng đạt và những khoảng không
gian thông tầng phóng khoáng, tầm vóc của dinh thự như góp phần
khẳng định vị thế và tên tuổi của chủ nhân.

CẢ M HỨN G K I Ế N T RÚC
M I Ề N N A M CA LI FORN I A
Các dinh thự ven biển Grand Bay Halong Villas được lấy cảm hứng kiến
trúc từ phong cách miền Nam California, tạo nên sự sang trọng nhất quán
với không gian sống đậm chất resort. Âm hưởng kiến trúc vượt thời gian này
được đặc trưng qua những ô cửa vòm lớn, hệ cột trụ trang trí, những đường
gờ hoa văn dưới mái nhà, cùng với mái đua ra và những ban công được trang
trí bằng hoa văn sắt uốn nghệ thuật. Hai gam màu xám và trắng chủ đạo hài
hòa với bầu không khí trong lành nơi vịnh biển, càng khẳng định thẩm mỹ
thanh lịch, tinh tế, sang trọng vượt thời gian.
Ngoài ra, dự án chú trọng vào cảm quan và trải nghiệm nghỉ dưỡng của
các gia chủ, hệ cảnh quan được thiết kế bởi những tán cây rộng như
Chà Là Tây Ban Nha, Hoa Ban, Dừa và Xoài phủ bóng lên những tầng hoa
giấy ở tầm trung, và những hàng Bạch Trinh biển và thiên điểu ở tầng
thấp. Tất cả tạo nên một thảm thực vật xanh mát bên vịnh biển.

C Ộ N G ĐỒ N G Ư U TÚ
Một cộng đồng ưu tú được tạo nên bởi chính những chủ nhân xuất
chúng, là chốn an cư sang quý, nơi tinh hoa của giới thượng lưu hội tụ và
nơi những ý tưởng lớn gặp nhau.
Grand Bay Halong Villas là cộng đồng ưu tú biệt lập đầu tiên dành riêng
cho giới thượng lưu tại Hạ Long, là nơi những gia chủ kiêu hãnh muốn tận
hưởng cuộc sống an yên trong một không gian riêng tư và xứng tầm.

DỊC H V Ụ ĐỈN H C A O
Tận hưởng không gian sống đẳng cấp bên bờ vịnh với danh mục tiện ích
phong phú tại Clubhouse, công viên sát vịnh và không gian chung được
quản lý bởi thương hiệu khách sạn New World*.
Đủ gần để thấy tiện nghi, đủ xa để cảm nhận sự riêng tư trọn vẹn. Đó
là những gì các chủ nhân ưu tú của Grand Bay Halong Villas cảm nhận
được trong khu dinh thự biệt lập cao cấp nhất tại Hạ Long.

CLUB HOUSE
Nằm kế cận lối vào khu dinh thự, Clubhouse là đặc quyền dành cho các
chủ nhân tại Grand Bay Halong Villas. Với tổng diện tích sử dụng lên đến
5.000 m2, công trình 2 tầng sở hữu hệ tiện ích đa dạng, phục vụ nhu cầu
về sức khỏe & giải trí, đem lại những giây phút thư giãn cho tất cả thành
viên trong gia đình.
Clubhouse được quản lý và vận hành bởi thương hiệu khách sạn New
World* với các dịch vụ dành cho chủ nhân dinh thự như khu vui chơi trẻ
em, phòng tập gym và bể bơi bốn mùa . Ngoài ra , cư dân có thể sử dụng
các dịch vụ đặc quyền được tính phí tại quầy bar, phòng golf mô phỏng
& phòng họp đa chức năng đẳng cấp tại Clubhouse.

T IỆN ÍC H C LU BHO USE
TIỆN ÍCH NGOÀI TRỜI
Đài phun nước
Sân bể bơi ngoài trời
Sân cỏ tổ chức sự kiện
Bãi đỗ xe
Sân chơi ướt và khô cho trẻ em

TIỆN ÍCH TẦNG 1
Sảnh đón tiếp
Lối đi có mái che
Câu lạc bộ trẻ em
Sân courtyard
Nhà hàng
Bể bơi bốn mùa
Bể jacuzzi

TIỆN ÍCH TẦNG 2
Phòng tập gym
Phòng họp đa chức năng
Sân golf mô phỏng

Bể bơi bốn mùa 208m 2 với đường bơi dài hơn 20m

Câu lạc bộ trẻ em

Sân golf mô phỏng

Phòng tập Gym

Nhà hàng

Phòng họp đa chức năng

CÔN G VI Ê N CẢ N H QUA N
Tọa lạc tại phía đông của dự án, công viên cảnh quan có diện tích hơn
2.000m 2 , dành riêng cho cư dân của Grand Bay Halong Villas. Công viên
mang đến tổ hợp tiện ích ngoài trời, đáp ứng nhu cầu cho mọi lứa tuổi,
đồng thời giữ được sự riêng tư và tầm nhìn rộng mở cho khu dinh thự
Luxury Villa kế cận.
Nằm sát mép biển, thực vật tại đây là những cây nhiệt đới, chịu mặn,
dễ thích nghi với điều kiện ven biển, với các cụm điểm nhấn mang chủ
đề biển. Các tiện ích thể thao, hoạt động vui chơi bãi biển được phân
thành các cụm chức năng tạo sự kết nối linh hoạt.

T I Ệ N ÍC H C Ô N G VIÊN
C ẢN H Q UAN
HỆ TIỆN ÍCH

Sân chơi trẻ em
Sân fitness ngoài trời
Sân bóng rổ
Quảng trường cỏ
Giàn che nắng hình cánh buồm
BBQ ngoài trời
Cabana, ghế nghỉ trên bãi cát
Sân bóng chuyền bãi cát
Chòi xích đu

LUXURY VI LL A
“Trí giả lạc thủy” - bậc trí thức yêu thích sống bên nước. Đó là triết lý từ xưa tới nay của các
bậc hiền nhân khi chọn lựa cho mình nơi an cư. Nếu như mặt hồ tĩnh lặng mang tới cảm xúc
về sự yên bình, thanh thản cho gia chủ, thì biển cả với tầm nhìn bao la mang tới khung cảnh
kỳ vĩ và bồi đắp cho khát vọng vươn xa của chủ nhân.
Vì lẽ đó, cụm dinh thự Luxury Villa sẽ là chốn an cư tuyệt vời cho các gia chủ với 9 dinh thự
tại vòng ngoài được bố trí tối ưu tầm nhìn hướng hồ cảnh quan.
Đặc biệt, 3 dinh thự nằm tại vị trí trung tâm nơi cánh cung vươn ra biển, tiếp giáp với công
viên cảnh quan xanh mát đem lại không gian sống tràn ngập thiên nhiên cho những chủ
nhân yêu thích sự khoáng đạt.
Trong khi đó, cụm 16 dinh thự Luxury Villa ở vòng trong được ôm bọc bởi những thảm thực
vật xanh mát. Mỗi dinh thự được tô điểm thêm sự sang trọng bằng những tán chà là được
nhập khẩu trực tiếp từ Tây Ban Nha trước mái hiên.

LU XU RY V I LL A
Diện tích đất

496 - 723 m 2
Tổng diện tích sàn
(không gồm bể bơi)

638, 5 m 2

Diện tích bể bơi

47,7 m 2

Số phòng ngủ

5

Tổng số tầng

3

Hướng hồ

Hướng công viên

9

3

Hướng vườn

16
Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

(Bàn giao thô - Hoàn thiện mặt ngoài. Mặt bằng phân chia công năng phòng chỉ mang tính định hướng, tham khảo.
Hình ảnh & Thông số có thể điều chỉnh tùy từng thời điểm theo quy định của Chủ đầu tư.)

P RE M I UM VI LL A
Tọa lạc tại lõi trung tâm dự án, bộ sưu tập 20 dinh thự Premium Villa được sắp đặt theo
hình chữ V ngay ngắn.
Những vòm cây xanh mướt của xoài, hoa ban cùng những thảm thực vật tầng trung bao bọc
từng căn dinh thự, tạo ra vách ngăn mềm vừa riêng tư, vừa thư giãn.
Điểm nổi bật nhất của Premium Villa chính là kế cận Clubhouse được quản lý bởi thương
hiệu khách sạn New World*. Do vậy mà khoảng cách để đến với sự tiện nghi và những trải
nghiệm đẳng cấp nhất chưa bao giờ gần đến thế đối với các chủ nhân của Premium Villa.

PR E M I U M V I LL A
MẪU 1
Diện tích đất

301 – 332 m 2
Tổng diện tích sàn

427, 5 m 2

Số phòng ngủ

4

Tổng số tầng

3

Số lượng

17

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

(Bàn giao thô - Hoàn thiện mặt ngoài. Mặt bằng phân chia công năng phòng chỉ mang tính định hướng, tham khảo.
Hình ảnh & Thông số có thể điều chỉnh tùy từng thời điểm theo quy định của Chủ đầu tư.)

PR E M I U M V I LL A
MẪU 2
Diện tích đất

399 – 465 m 2
Tổng diện tích sàn
(không gồm bể bơi)

4 33 m 2

Diện tích bể bơi

35 , 5 m 2

Số phòng ngủ

4

Tổng số tầng

3

Số lượng

3
Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

(Bàn giao thô - Hoàn thiện mặt ngoài. Mặt bằng phân chia công năng phòng chỉ mang tính định hướng, tham khảo.
Hình ảnh & Thông số có thể điều chỉnh tùy từng thời điểm theo quy định của Chủ đầu tư.)

New World® Hotels & Resorts là chuỗi khách sạn & khu nghỉ dưỡng hạng sang
chuyên phục vụ doanh nghiệp & hội nghị, tọa lạc tại những trung tâm kinh tế,
văn hóa và cửa ngõ du lịch tại Trung Quốc, Châu Á và những điểm nghỉ dưỡng
nổi tiếng trên thế giới. New World® Hotels & Resorts có 10 khách sạn & khu
nghỉ dưỡng tại các địa điểm Bắc Kinh, Đại Liên, Quế Dương, Vũ Hãn, Hong Kong,
Malaysia, Philippines và Việt Nam, với một khách sạn liên kết tại Sán Đầu. Mỗi
điểm đến mang thương hiệu New World đều đem lại các dịch vụ tiện ích phù
hợp, với nhiều nhà hàng ẩm thực phong phú, các dịch vụ cho doanh nghiệp,
cơ sở vật chất hội họp đa dạng, tầng phòng Residence Club, cùng các tiện ích
giải trí khác.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui long truy cập newworldhotels.com

Công ty CP Bất động sản BIM (BIM Land), thành viên tập đoàn BIM Group, thuộc
Top 10 Nhà phát triển Bất động sản hàng đầu Việt Nam (2014-2020) do Forbes
Vietnam bình chọn, Top 10 Chủ đầu tư Bất động sản uy tín năm 2020 (Vietnam
Report), Top 10 Chủ đầu tư lớn nhất trên thị trường 2020-2021 (BCI Asia Awards).
Với quỹ đất hơn 7,2 triệu m2 tại Quảng Ninh, Phú Quốc, Hà Nội, Ninh Thuận, Lào
và vẫn đang tiếp tục mở rộng đến các thành phố và điểm đến du lịch tiềm năng,
BIM Land từng bước quy hoạch và phát triển nhiều vùng đất hoang sơ trở thành
những khu đô thị du lịch, khu phức hợp du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tại đây,
BIM Land phát triển đa dạng các loại hình bất động sản phục vụ nhu cầu Nghỉ
dưỡng - An cư – Giải trí phù hợp với yêu cầu phát triển của thị trường và đặc thù
của từng điểm đến.
BIM Land là một trong những chủ đầu tư bất động sản hiếm hoi trên thị trường
có đủ năng lực đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe và chuyên nghiệp của
các thương hiệu nghỉ dưỡng quốc tế. Với uy tín và kinh nghiệm phát triển những
tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam và Lào, BIM Land hiện được xem là
đối tác ưu tiên của các tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới như Tập
đoàn Hyatt; InterContinental Hotels Group; Sailing Club Leisure Group; Tập đoàn
Ascott Limited; Tập đoàn Frasers Hospitality, Tập đoàn Rosewood Hotel Group…
Với hành trình 27 năm phát triển song hành cùng Tập đoàn BIM Group, BIM Land
tự hào là công ty bất động sản tạo ra những sản phẩm mang tính tiên phong,
sánh ngang quốc tế, góp phần nâng vị thế du lịch Việt Nam, nâng tầm giá trị sống
cho cộng đồng.

ĐỘI N GŨ K I Ế N TẠ O
DA N H T I Ế N G
WATG - TƯ VẤN KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH
Đảm nhiệm vai trò tư vấn kiến trúc và quy hoạch tổng mặt bằng của
dự án là công ty kiến trúc nổi tiếng WATG. Với hơn 70 năm kinh nghiệm
gắn liền cùng với những khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp như Park
Hyatt, Ritz Carlton, Four Seasons, Mandarin, WATG đã kiến tạo hơn 100
khu nghỉ dưỡng tại 160 quốc gia từ châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ.

PLA - TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNH QUAN
Công ty tư vấn cảnh quan & kiến trúc có 24 năm kinh nghiệm thiết kế
cho các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, khu dân cư cao cấp tại Đông Nam
Á, Trung Quốc, Ấn Độ, Trung Đông… Với châm ngôn thiết kế “Cảnh quan
chính là cánh cổng đem tới sự kết nối giữa con người và thiên nhiên”,
PLA luôn đảm bảo một không gian sống hài hòa, nâng tầm trải nghiệm
sống & nghỉ dưỡng.

SIRHALO - TƯ VẤN NỘI THẤT CLUBHOUSE
Đơn vị thiết kế nội thất và kiến trúc với danh mục đa dạng các nhà hàng
hạng sang và khách sạn cao cấp. Một số dự án tên tuổi nổi bật có thể kể
đến bao gồm: Movenpick Resort Waverly Phu Quoc, Raffles Hotel Siem
Reap, Novotel Quy Nhon.

DANH MỤC DỰ ÁN BR ANDED RESIDENCES
TẬP ĐOÀN HYATT

TẬP ĐOÀN IHG

The managed by New World residences described herein are not owned, developed or offered by Rosewood Hotel Group or its controlled
affiliates (“Rosewood”). BIM Land (the “Developer ”) is independently owned and operated and is solely responsible for the ownership,
development and operation of the Grand Bay Halong Villas. The developer uses the New World marks under a license from New World.
If this license is terminated or expires without renewal, the applicable managed by New World project will no longer be associated with
or have any right to use the New World name or marks. New World assumes no responsibility or liability in connection with the managed
by New World residences. No representation, warranty or guarantee is made or implied by New World in respect of any statement or
information herein.”

TẬP ĐOÀN ASCOTT LIMITED

TẬP ĐOÀN FRASERS HOSPITALITY

TẬP ĐOÀN
SAILING CLUB LEISURE GROUP

